UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Ruská 87, Praha 10
V Praze dne 22. července 2014

Č. j. 8-3/2014 – 3LF
Počet listů: 3
Počet příloh: 1/1

SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2014,
kterou se stanoví ceny děkana 3. LF UK v Praze
článek 1
Předmět úpravy
Tato směrnice v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy
v Praze stanoví pravidla cen děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro
studenty a absolventy doktorského, magisterského a bakalářského studia.

článek 2
Kategorie cen děkana
Ceny se vyhlašují v následujících kategoriích:
1) Cena děkana 3. LF UK pro nejlepšího absolventa doktorského studia.
Kandidáty této ceny jsou absolventi, kteří:
a) po dobu svého studia publikovali jako první autoři článek v prestižním časopise
(prestiž časopisu bude hodnocena podle hodnoty impakt faktoru a podle
oborového zatřídění časopisu ve WOS). Předpokladem je, že článek vznikl na
3.LF UK;
b) během svého studia byli úspěšnými řešiteli projektu GAUK (Grantové agentury
UK);
c) úspěšně reprezentovali fakultu na celostátních soutěžích, popř. získali jiná vědecká
ocenění ve vědě (Cena za publikaci, Cena za nejlepší abstrakt atd.).
Cena se uděluje ve výši 20.000,- Kč.

2) Cena děkana 3. LF UK pro nejlepšího absolventa magisterského studia.
Kandidáty této ceny jsou absolventi, kteří:
a) měli studijní průměr do 1,3, přitom všechny zkoušky vykonali v řádném termínu
a žádnou studijní povinnost neměli opakovaně zapsánu;
b) státní rigorózní zkoušku vykonali s průměrem do 1,2 s tím, že všechny části splnili
v řádném termínu;
c) účastnili se SVA (Studentské vědecké aktivity) nebo jsou autory či spoluautory
odborného článku publikovaného, či přijatého k publikaci v recenzovaném časopise.
Váhu výše uvedených kritérií posoudí při svém jednání v souladu s čl. 3 této směrnice
Komise pro ceny děkana.
Cena se uděluje ve výši 20 000,- Kč.

3) Cena děkana 3. LF UK pro nejlepšího absolventa bakalářského studia.
Kandidáty této ceny jsou absolventi, kteří:
a) měli studijní průměr do 1,3, přitom všechny zkoušky vykonali v řádném termínu a
žádnou studijní povinnost neměli opakovaně zapsánu;
b) všechny části státní závěrečné zkoušky vykonali nejpozději ve standardní době
studia s prospěchem výborně a všechny v řádném termínu;
c) účastnili se SVA nebo jsou autory či spoluautory odborného článku publikovaného,
či přijatého k publikaci v časopise, nebo jsou soustavně aktivní v odborné činnosti (například
formou brigád, dobrovolnictví apod.).
Váhu výše uvedených kritérií posoudí při svém jednání v souladu s čl. 3 této směrnice
Komise pro ceny děkana.
Cena se uděluje ve výši 20.000,- Kč.

4) Cena Radany Königové za přínos pro dobré jméno fakulty
Kandidáty této ceny jsou absolventi bakalářského i magisterského studia, kteří:
a) absolvovali nejpozději do 7 let od zahájení studia minimálně všechny části státní
rigorozní/závěrečné zkoušky;
b) v průběhu studia významně přispěli svou aktivitou v sociální, kulturní, sportovní či
pedagogické činnosti nebo svým občanským postojem k dobrému jménu 3. LF UK či UK.

Cena se uděluje každoročně jednomu studentovi ve výši 20.000,- Kč

článek 3
Výběr kandidátů
1) Děkan jmenuje komisi pro ceny děkana (dále jen „komise“) a pověřuje ji přípravou návrhů
k udělení cen dle článku 2, odst. 1 - 4. Při své práci se komise řídí statutem, který je přílohou
této směrnice.
2) Komise pro ceny uvedené v článku 2, odst. 2 a 3 nejpozději do 30. 6. každého roku
vypracuje děkanovi návrh na udělení ceny. K tomuto účelu si pověřený člen komise vyžádá
od Studijního oddělení děkanátu studijní výsledky absolventů a požádá ty, kteří splňují body
a) a b), aby doložili aktivitu uvedenou v bodě c). Komise může vyzvat kandidáty k osobnímu
jednání. Pokud body a) a b) splňuje více studentů než jeden, vypracuje komise pořadí
studentů dle aktivity uvedené v bodě c). Na základě návrhu komise rozhodne děkan o udělení
cen dle bodů 2 a 3.
3) Návrh na udělení ceny dle čl. 2, odst. 1 vypracuje komise nejpozději do 30. 9. každého
roku.
4) Kandidáty na Cenu Radany Königové může navrhnout kterýkoli člen akademické obce
fakulty, a to včetně návrhu na svoji osobu – zasílání návrhů vyhlašuje komise každoročně
s uzávěrkou do 15. 6. Komise zaslané návrhy doplní o informace o prospěchu absolventů
a vyzve kandidáty k osobní účasti na svém jednání. Návrh nositele Ceny Radany Königové
(případně pořadí kandidátů) zasílá komise děkanovi fakulty, který o udělení ceny rozhodne.

článek 4
Ustanovení přechodná a závěrečná
1) Pro akademický rok 2013/2014 se termín uzávěrky pro návrhy na kandidáty Ceny Radany
Königové stanoví na 10. 9. 2014.
2) Tato směrnice je účinná dnem podepsání.
3) Tato směrnice neruší žádný vnitřní předpis.
Zpracoval: MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
děkan 3. lékařské fakulty UK v Praze

příloha k č. j. 8-3/2014 – 3LF

Statut Komise pro cenu děkana

Komisi pro cenu děkana (dále jen „komise“) jmenuje děkan z řady akademických pracovníků
a studentů fakulty a z dalších osob požívajících veřejné důvěry a úcty.

Komise má minimálně 7 členů. K zajištění provozních potřeb komise určí děkan jejího
tajemníka z řad pracovníků Děkanátu.

K prvému zasedání komisi svolává děkan fakulty. Komise je schopná se usnášet, je-li po
celou dobu jednání přítomen nadpoloviční počet jejích členů. Na prvním zasedání si komise
aklamací zvolí svého předsedu. Předsedou je zvolen člen komise, který v této volbě získá
nejvyšší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční počet hlasů přítomných členů komise.

Předseda řídí jednání komise a svolává její zasedání. Při nepřítomnosti předsedy řídí jednání
komise ad hoc zvolený řídící zasedání, při jehož volbě se postupuje analogicky k volbě
předsedy.

Komise rozhoduje usnesením. O zasedání komise vypracuje její tajemník nejpozději do
10 dnů zápis, který ověřuje předseda komise a jím určený člen. Zápis z jednání komise se
zasílá všem členům komise, děkanovi fakulty a zveřejňuje se na webu fakulty.

Podklady k rozhodování komise jsou součástí spisové služby fakulty a ukládají se v souladu
se Spisovým a skartačním řádem fakulty.

